TIGRINYA
ቅጺ 4
ሰላምታ ካብ DeKalb County School District፡

ግዜ ብፍጥነት ይኸይድ ኣሎ። ዳግማይ ምኽፋት ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ዳርጋ ኣብ ምጅማሩ እዩ። ምስ ሰራሕተኛታት፡ መራሕቲ
ወለድን ስድራቤታትን ሓደ ምስ ሓደ ርክብ ብምግባር ይፈልጣ ኣለኹ፣ ኣብዚ ግዜ'ዚ ገዛይ ኢለ ንዝጽውዓ ምጭውቲ ወረዳ ድማ
ይለማመዳ ኣለኹ።
ዝሓለፈ ሰሙን፡ ኣብ DeKalb County ዘወርወር ንኽብል ኣሒሊፈዮ፣ በቲ ዘሎ ብዝሑነት ድማ ተተባቢዐ። ጽቡቕ ገይሩ
ንእተቐበለንን ኣብ ዞባ II ድማ ኣብ እተጓዕዝክሉ እዋን ድማ ምሳይ ንዝኸደን ዞባዊ ዋና ኣማሓዳሪ Trenton Arnold አመስግን። .
እዚ ሰሙን'ዚ፡ ንቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Druid Hills፡ ቤት ትምህርቲ መባእታ Fernbank፡ ቤት ትምህርቲ መባእታ Smoke
Rise፡ ቤት ትምህርቲ መባእታ Idlewoodን ቤት ትምህርቲ መባእታ Midvaleን በጺሔ። ንኣህጉራዊ መቐበሊ ማእከል
(International Welcome Center) ከምኡውን ንስድራቤታትናን ተማሃሮናን ዘገልግል Family Impact Hub ብምብጽሔይ
ድማ ሓጐስ ይስምዓኒ።
ኣብቲ ሮቡዕ ዝነበረኒ መዓልቲ ምብጻሕ፡ እቲ ድሮ ዝፈልጦ ዝነበርኩ ነገር ኣረጋጊጸዮ እየ፣ ንሱ ድማ DeKalb County School
District፡ ብሓቂ ፍልይቲ ዝብል እዩ። ነፍስወከፍ ቤት ትምህርቲ፡ ናይ ገዛእ ርእሳ ፍሉይ ብልጫታት፡ ባህሊ፡ ስርዓትን ህልውናን
ኣለዋ። ንኻልኦት ተማሃሮና፡ ስድራቤትን ሰራሕተኛታትን ንኽራኸብ ብሃንቀውታ እጽበ ኣለኹ።
ነታ ዓባይ መዓልቲ፡ 17 ነሓሰ እናቐረብናያ ኣብ እንመጸሉ ዘለና እዋን፣ ህይወት፡ ፍልይቲ'ያ፡ ትምህርቲ ግን ንዝዓበየት ዓለም ኣፍደገ
ምዃኑ ዘክሩ። ሕጂ'ውን ንኽንምሃር፡ ንኽንዕወት፡ ንኽንሓልም፡ ንኽንዓብን ውጥናት ንኸነውጽእን ዕድል ኣሎና። ምምላስ ናብ
ትምህርቲ 2020 (Back to School 2020) ብማንዛዊ መገዲ ንኸተብዕሉን ዝቕጽል ዓመት ድማ ዝበለጸት ንኽትከውን ምድላዋት
ንኽትገብሩን ተስፋይ እዩ፣ ምኽንያቱ፡ ዋላ'ውን ወግዒ ኣይኹን፡ ብሓባር ኴንና ክንኣምንን ክንዕወትን ንኽእል ኢና። ኣብ ማንዛዊ
ትምህርቲ ብቐጻሊ ተመስጦ ኣሎኒ። መምሃራንና፡ ንኹሎም ተማሃሮና ኣብ ትምህርቶም ንኽጸምዱ ዕድላት ይፈጥርሎም
ከምዘለዉ እፈልጥ እየ።
ነቲ ከም ግዝያዊት ቀንዲ ፈጻሚት ሰብኣዊ ጸጋታት ኮይና—ክልተ ግዜ— ንዝሰርሐትን ነዛ ኣውራጃ ድማ ብትብዓትን ብፍሽኽታን
ንዝመርሐትን ሰራሕተኛ ፍሉይ ምስጋና ክህባ እደሊ። ነዊሕ ግዜ እኳ እንተዘይፈለጥክዋ፡ ኲሉ ሰብ ከምዝናፍቓ ግን ይፈልጥ እየ።
Mrs. Linda Woodard፡ ስለቲ ዝሃብክዮ ኣገልግሎት አመስግነኪ። ኣብ እተካይዶ ቀጻሊ ስርሓ ድማ ዓወት ክትረክብ እምነየላ።
ኣብ መወዳእታ፡ ስድራቤት DeKalb፡ ሓድሽ ዓመተ-ትምህርቲ ኣብ እንዳለወሉ ዘሎና እዋን፡ ኣብቲ ካብ 10-13 ነሓሰ ኣብ ማሕበራዊ
ሜድያ (Facebook፡ Twitter ከምኡውን Instagram) ዝህልወና መደብ ክትጽንበሩና ተስፋ እገብር። ባህ ዘብል ስእልታት
ክትስእሉን ገለ ዓበይቲ ዝኽርታትን ምዕዶን ንኽትውሃሃቡን እተዳለኹም ኲኑ።
ኣብ ዝሓለፋ ሰለስተ ሳምንታት ስለዝሃብክሙዎ ኲሉ ርእይቶታት ዳግማይ አመስግን። ብFamily Impact Hub ንዝውሃብ ፍሉይ
ኣተኩሮ ብኽብረትኩም ተገንዘቡ።
ናትኩም #1 መራሕት-ደገፍ፡
Cheryl Watson-Harris፡ ዋና ኣማሓዳሪት

